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 الخطة االسبوعية
 00/ 01/  8102إلــى         7/  01/  8102لألســـبـوع مــن  

 ( أ)  الثاني:  الصف والشعبة
   

 English انهغخ انؼزثيخ انتزثيخ اإلطالييخ انًبدح

 َىاتج انتؼهى
 
 

 ىوـــانــي

 يتهى طىرح انؼظز تالوح طهيًخ

 يجيٍ يؼبَي انكهًبد

        انظبنذبد َتيجخ                                    يظتُتج أٌ االيًبٌ ثبهلل وػًم 

 انفىس ثبنجُخ

 يقزأ انطبنت جًم نقظخ قزاءح طذيذخ 

To recognize the family words  
To talk about their family members 

(Anchor )Reading :Prepare Pages(8,9) 

(Anchor )Writing: prepare Page(7) (at school) 

 االدذ

 طفي

 انيىو األول :
 : سورة العصرطفي 

 التدرية على تالوة السورة : واجت 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 انيىو انثبَي : 

 لآلياتوا: شرح معاني الكلمات طفي 
 حفظ معاني الكلمات وحفظ السورة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 انيىو انثبنث: 

 في الكتاب 22الى  42حل صفحة:  طفي

 46و42ص أنشطة الكتاب حل:  واجت

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 بر انكتبة دظت جذول انذظض انذراطي** يالدظخ : يزجى إدض
 

 77-77انًفزداد وانتزاكيت طـ
Bridge To Success,Unit1(Welcome to school) 
Learner’s Book pages (27,28) 

 

 Activity Book ,Page 22 ادضبر طىرح شخظيخ نهطبنت  + يٍ كتبة انُشبط 01طـ واجت

 االثُيٍ

 20/001قظخ تكشيزح يُبقشخ وقزاءح طـ طفي
Bridge to Success, Unit 2  (Family Time) 

Learner’s Book  ,(Lessons 1,2). Pages (30,31) 
Activity Book ,Page( 23 ) 

 .Practice singing the family tree song يٍ كتبة انطبنت 28/20َظخ طـ واجت

 انثالثبء

 يتبثؼخ قزاءح انقظخ  طفي
Dictation:1.a blue chair 2. a green clock 

3.a black bag  4. an orange pen 5. A pink book. 

 Activity Book ,Page 24 يٍ كتبة انُشبط 08طـ واجت

 األرثؼبء

 يٍ كتبة انُشبط 07قظخ انضفذع انظغيز طـ طفي
Bridge to Success, Unit 2  (Family Time) 

Learner’s Book,(Lesson 3). Page (32). 

 

 Activity Book ,Page( 25 ) يٍ كتبة انُشبط 03طـ واجت

 انخًيض

 يتبثؼخ قظخ تكشيزح وواججبد األطجىع  طفي
Bridge to Success, Unit 2  (Family Time) 

Learner’s Book ,(Lesson 4), Page (33) 
Activity Book ,Page( 26) 

 Make your own family tree on( A 4 SHEET) 007-007تذضيز انًفزداد وانتزاكيت ص  واجت
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 ( أ ) الثاني:  الصف والشعبةتابع 
 

 انتزثيخ األخالقيخ انذراطبد االجتًبػيخ انزيبضيبد انؼهىو انًبدح

 َىاتج انتؼهى
 
 

 ىوـــانــي

 اٌ يتؼزف ػهى طهىك انذيىاَبد نهؼيش .

 اٌ يىضخ كيف تذبفظ انذيىاَبد ػهى طاليتهب

 01و7و8يؼذ ثبنتجبوس ثًقذار 1-

 تكشف اطتزاتجيخ دم انًظبئميظ-8

يىجذ َبتج انجًغ ثبطتخذاو انًجًىػبد  -0

 انًتظبويخ

 تذذيذ انقبراد ػهى ططخ كىكت األرع 

 انتًيش ثيٍ انقبراد 
 َجيٍ كيفيخ انتؼبطف يغ االخزيٍ 

 االدذ
 72ص طهىك انذيىاَبدطجت   طفي

ػهى نىدخ انًئخ  01و7و8انؼذ ثبنتجبوس ثًقذار 

 001ص-017ص

 ول شزح درص انقبراد انيىو األ

  02واجت تهىيٍ انقبراد طفذخ 

 

 

انيىو انثبَي تبثغ درص انقبراد و دم االَشطخ 

 داخم انظف 

 

 ال يىجذ واججبد 

 

يالدظخ ادضبر انكتبة و انىاججبد دظت جذول 

 انذظض 

 دم أَشطخ انذرص داخم انظف 

 

 واجت دم ورقخ ػًم درص كيف تذت أٌ تؼبيم

و كتبثخ انظيزح  األخالقيخو االهتًبو ثبرطبل يهف 

 انذاتيخ نهطبنت ووضؼهب في انًهف 

 

يالدظخ ادضبر انكتبة و انىاججبد دظت جذول 

 انذظض 

 

 008ص-000واجت ص  واجت

 االثُيٍ
 21ص كيف تذبفظ انذيىاَبد ػهى طاليتهب ؟ طفي

         73انى ص  08( يٍ ص 0اختجبر قظيز )

خذاو ثبطت 01و7و8انؼذ ثبنتجبوس ثًقذار +

 003-000انًجًىػبد انًتظبويخ ص

 002ص-007واجت ص  واجت

 انثالثبء
 088ص-001دم انًظبئم ص كتبة انطبنت 20دم ص  طفي

 087ص-080واجت ص كتبة انطبنت 28دم ص  واجت

 األرثؼبء
 كتبة انطبنت 27دم ص  طفي

انجًغ انًتكزر ثبطتخذاو انًجًىػبد انًتظبويخ 

 001ص-087ص

 008ص-000واجت ص كتبة انطبنت 23دم ص  تواج

 انخًيض
 ورقخ ػًم دظبد األطجىع كتبة انطبنت 22دم ص  طفي

 -- كتبة انطبنت 21دم ص  واجت
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 الخطة االسبوعية
 00/ 01/  8102إلــى         7/  01/  8102لألســـبـوع مــن  

 ( ) ب الثاني:  الصف والشعبة
   

 

 English انهغخ انؼزثيخ طالييخانتزثيخ اإل انًبدح

 َىاتج انتؼهى
 
 

 ىوـــانــي

 يتهى طىرح انؼظز تالوح طهيًخ

 يجيٍ يؼبَي انكهًبد

يظتُتج أٌ االيًبٌ ثبهلل وػًم انظبنذبد َتيجخ                                            

 انفىس ثبنجُخ

 يقزأ انطبنت جًم نقظخ قزاءح طذيذخ 

To recognize the family words  
To talk about their family members 

(Anchor )Reading :Prepare Pages(8,9) 

(Anchor )Writing: prepare Page(7) (at school) 

 االدذ

 طفي

 انيىو األول :
 : سورة العصرطفي 

 : التدرية على تالوة السورة واجت 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 انيىو انثبَي : 

 : شرح معاني الكلمات والآلياتطفي 
 حفظ معاني الكلمات وحفظ السورة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 انيىو انثبنث: 

 في الكتاب 22الى  42: حل صفحة طفي

 46و42: حل أنشطة الكتاب ص واجت

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 ** يالدظخ : يزجى إدضبر انكتبة دظت جذول انذظض انذراطي
 

 77-77انًفزداد وانتزاكيت طـ
Bridge To Success,Unit1(Welcome to school) 
Learner’s Book pages (27,28) 

 

 Activity Book ,Page 22 ادضبر طىرح شخظيخ نهطبنت  + يٍ كتبة انُشبط 01طـ واجت

 االثُيٍ

 20/001قظخ تكشيزح يُبقشخ وقزاءح طـ طفي
Bridge to Success, Unit 2  (Family Time) 

Learner’s Book  ,(Lessons 1,2). Pages (30,31) 
Activity Book ,Page( 23 ) 

 .Practice singing the family tree song يٍ كتبة انطبنت 28/20َظخ طـ واجت

 انثالثبء

 يتبثؼخ قزاءح انقظخ  طفي
Dictation:1.a blue chair 2. a green clock 

3.a black bag  4. an orange pen 5. A pink book. 

 Activity Book ,Page 24 يٍ كتبة انُشبط 08طـ واجت

 األرثؼبء

 يٍ كتبة انُشبط 07قظخ انضفذع انظغيز طـ طفي
Bridge to Success, Unit 2  (Family Time) 

Learner’s Book,(Lesson 3). Page (32). 

 

 Activity Book ,Page( 25 ) يٍ كتبة انُشبط 03طـ واجت

 انخًيض

 يتبثؼخ قظخ تكشيزح وواججبد األطجىع  طفي
Bridge to Success, Unit 2  (Family Time) 

Learner’s Book ,(Lesson 4), Page (33) 
Activity Book ,Page( 26) 

 Make your own family tree on( A 4 SHEET) 007-007تذضيز انًفزداد وانتزاكيت ص  واجت
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 ( ب ) الثاني:  الصف والشعبةتابع 
 

  

 انتزثيخ األخالقيخ انذراطبد االجتًبػيخ انزيبضيبد انؼهىو انًبدح

 اتج انتؼهىَى
 
 

 ىوـــانــي

 اٌ يتؼزف ػهى طهىك انذيىاَبد نهؼيش .

 اٌ يىضخ كيف تذبفظ انذيىاَبد ػهى طاليتهب

 01و7و8يؼذ ثبنتجبوس ثًقذار 1-

 يظتكشف اطتزاتجيخ دم انًظبئم-8

يىجذ َبتج انجًغ ثبطتخذاو انًجًىػبد  -0

 انًتظبويخ

 تذذيذ انقبراد ػهى ططخ كىكت األرع 

 راد انتًيش ثيٍ انقب
 َجيٍ كيفيخ انتؼبطف يغ االخزيٍ 

 االدذ
 72طجت طهىك انذيىاَبد ص  طفي

ػهى نىدخ انًئخ  01و7و8انؼذ ثبنتجبوس ثًقذار 

 001ص-017ص

 انيىو األول شزح درص انقبراد 

  02واجت تهىيٍ انقبراد طفذخ 

 

 

انيىو انثبَي تبثغ درص انقبراد و دم االَشطخ 

 داخم انظف 

 

 ال يىجذ واججبد 

 

الدظخ ادضبر انكتبة و انىاججبد دظت جذول ي

 انذظض 

 دم أَشطخ انذرص داخم انظف 

 

 واجت دم ورقخ ػًم درص كيف تذت أٌ تؼبيم

و االهتًبو ثبرطبل يهف األخالقيخ و كتبثخ انظيزح 

 انذاتيخ نهطبنت ووضؼهب في انًهف 

 

يالدظخ ادضبر انكتبة و انىاججبد دظت جذول 

 انذظض 

 

 008ص-000واجت ص  واجت

 االثُيٍ
 21كيف تذبفظ انذيىاَبد ػهى طاليتهب ؟ ص طفي

         73انى ص  08( يٍ ص 0اختجبر قظيز )

ثبطتخذاو  01و7و8انؼذ ثبنتجبوس ثًقذار +

 003-000انًجًىػبد انًتظبويخ ص

 002ص-007واجت ص  واجت

 انثالثبء
 088ص-001دم انًظبئم ص كتبة انطبنت 20دم ص  طفي

 087ص-080واجت ص كتبة انطبنت 28دم ص  تواج

 األرثؼبء
 كتبة انطبنت 27دم ص  طفي

انجًغ انًتكزر ثبطتخذاو انًجًىػبد انًتظبويخ 

 001ص-087ص

 008ص-000واجت ص كتبة انطبنت 23دم ص  واجت

 انخًيض
 ورقخ ػًم دظبد األطجىع كتبة انطبنت 22دم ص  طفي

 -- كتبة انطبنت 21دم ص  واجت
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 الخطة االسبوعية
 00/ 01/  8102إلــى         7/  01/  8102لألســـبـوع مــن  

 ( ) ج الثاني:  الصف والشعبة
   

 

 English انهغخ انؼزثيخ انتزثيخ اإلطالييخ انًبدح

 َىاتج انتؼهى
 
 

 ىوـــانــي

 يتهى طىرح انؼظز تالوح طهيًخ

 يجيٍ يؼبَي انكهًبد

 وػًم انظبنذبد َتيجخ                                            يظتُتج أٌ االيًبٌ ثبهلل

 انفىس ثبنجُخ

 يقزأ انطبنت جًم نقظخ قزاءح طذيذخ 

To recognize the family words  
To talk about their family members 

(Anchor )Reading :Prepare Pages(8,9) 

(Anchor )Writing: prepare Page(7) (at school) 

 االدذ

 طفي

 انيىو األول :
 : سورة العصرطفي 

 : التدرية على تالوة السورة واجت 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 انيىو انثبَي : 

 : شرح معاني الكلمات والآلياتطفي 
 ورةحفظ معاني الكلمات وحفظ الس

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 انيىو انثبنث: 

 في الكتاب 22الى  42: حل صفحة طفي

 46و42: حل أنشطة الكتاب ص واجت

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 يزجى إدضبر انكتبة دظت جذول انذظض انذراطي** يالدظخ : 
 

 77-77انًفزداد وانتزاكيت طـ
Bridge To Success,Unit1(Welcome to school) 
Learner’s Book pages (27,28) 

 

 Activity Book ,Page 22 ادضبر طىرح شخظيخ نهطبنت  + يٍ كتبة انُشبط 01طـ واجت

 االثُيٍ

 20/001ءح طـقظخ تكشيزح يُبقشخ وقزا طفي
Bridge to Success, Unit 2  (Family Time) 

Learner’s Book  ,(Lessons 1,2). Pages (30,31) 
Activity Book ,Page( 23 ) 

 .Practice singing the family tree song يٍ كتبة انطبنت 28/20َظخ طـ واجت

 انثالثبء

 يتبثؼخ قزاءح انقظخ  طفي
Dictation:1.a blue chair 2. a green clock 

3.a black bag  4. an orange pen 5. A pink book. 

 Activity Book ,Page 24 يٍ كتبة انُشبط 08طـ واجت

 األرثؼبء

 يٍ كتبة انُشبط 07قظخ انضفذع انظغيز طـ طفي
Bridge to Success, Unit 2  (Family Time) 

Learner’s Book,(Lesson 3). Page (32). 

 

 Activity Book ,Page( 25 ) يٍ كتبة انُشبط 03طـ جتوا

 انخًيض

 يتبثؼخ قظخ تكشيزح وواججبد األطجىع  طفي
Bridge to Success, Unit 2  (Family Time) 

Learner’s Book ,(Lesson 4), Page (33) 
Activity Book ,Page( 26) 

 Make your own family tree on( A 4 SHEET) 007-007تذضيز انًفزداد وانتزاكيت ص  واجت
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 ( ج ) الثاني:  الصف والشعبةتابع 
 

  

 انتزثيخ األخالقيخ انذراطبد االجتًبػيخ انزيبضيبد انؼهىو انًبدح

 َىاتج انتؼهى
 
 

 ىوـــانــي

 اٌ يتؼزف ػهى طهىك انذيىاَبد نهؼيش .

 اٌ يىضخ كيف تذبفظ انذيىاَبد ػهى طاليتهب

 01و7و8يؼذ ثبنتجبوس ثًقذار 1-

 يظتكشف اطتزاتجيخ دم انًظبئم-8

يىجذ َبتج انجًغ ثبطتخذاو انًجًىػبد  -0

 انًتظبويخ

 تذذيذ انقبراد ػهى ططخ كىكت األرع 

 انتًيش ثيٍ انقبراد 
 َجيٍ كيفيخ انتؼبطف يغ االخزيٍ 

 االدذ
 72طجت طهىك انذيىاَبد ص  طفي

ػهى نىدخ انًئخ  01و7و8انؼذ ثبنتجبوس ثًقذار 

 001ص-017ص

 انيىو األول شزح درص انقبراد 

  02واجت تهىيٍ انقبراد طفذخ 

 

 

انيىو انثبَي تبثغ درص انقبراد و دم االَشطخ 

 داخم انظف 

 

 ال يىجذ واججبد 

 

يالدظخ ادضبر انكتبة و انىاججبد دظت جذول 

 انذظض 

 دم أَشطخ انذرص داخم انظف 

 

 واجت دم ورقخ ػًم درص كيف تذت أٌ تؼبيم

رطبل يهف األخالقيخ و كتبثخ انظيزح و االهتًبو ثب

 انذاتيخ نهطبنت ووضؼهب في انًهف 

 

يالدظخ ادضبر انكتبة و انىاججبد دظت جذول 

 انذظض 

 

 008ص-000واجت ص  واجت

 االثُيٍ
 21كيف تذبفظ انذيىاَبد ػهى طاليتهب ؟ ص طفي

         73انى ص  08( يٍ ص 0اختجبر قظيز )

ثبطتخذاو  01و7و8انؼذ ثبنتجبوس ثًقذار +

 003-000انًجًىػبد انًتظبويخ ص

 002ص-007واجت ص  واجت

 انثالثبء
 088ص-001دم انًظبئم ص كتبة انطبنت 20دم ص  طفي

 087ص-080واجت ص كتبة انطبنت 28دم ص  واجت

 األرثؼبء
 كتبة انطبنت 27دم ص  طفي

انجًغ انًتكزر ثبطتخذاو انًجًىػبد انًتظبويخ 

 001ص-087ص

 008ص-000واجت ص كتبة انطبنت 23دم ص  واجت

 انخًيض
 ورقخ ػًم دظبد األطجىع كتبة انطبنت 22دم ص  طفي

 -- كتبة انطبنت 21دم ص  واجت



 

QM-119-F3 

kh 

 الخطة االسبوعية
 00/ 01/  8102إلــى         7/  01/  8102لألســـبـوع مــن  

 ( ) د الثاني:  الصف والشعبة
   

 

 English انهغخ انؼزثيخ ثيخ اإلطالييخانتز انًبدح

 َىاتج انتؼهى
 
 

 ىوـــانــي

 يتهى طىرح انؼظز تالوح طهيًخ

 يجيٍ يؼبَي انكهًبد

يظتُتج أٌ االيًبٌ ثبهلل وػًم انظبنذبد َتيجخ                                            

 انفىس ثبنجُخ

 يقزأ انطبنت جًم نقظخ قزاءح طذيذخ 

To recognize the family words  
To talk about their family members 

(Anchor )Reading :Prepare Pages(8,9) 

(Anchor )Writing: prepare Page(7) (at school) 

 االدذ

 طفي

 انيىو األول :
 : سورة العصرطفي 

 : التدرية على تالوة السورة واجت 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 انيىو انثبَي : 

 : شرح معاني الكلمات والآلياتطفي 
 حفظ معاني الكلمات وحفظ السورة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 انيىو انثبنث: 

 الكتاب في 22الى  42: حل صفحة طفي

 46و42: حل أنشطة الكتاب ص واجت

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 ** يالدظخ : يزجى إدضبر انكتبة دظت جذول انذظض انذراطي
 

 77-77انًفزداد وانتزاكيت طـ
Bridge To Success,Unit1(Welcome to school) 
Learner’s Book pages (27,28) 

 

 Activity Book ,Page 22 ادضبر طىرح شخظيخ نهطبنت  + يٍ كتبة انُشبط 01طـ واجت

 االثُيٍ

 20/001قظخ تكشيزح يُبقشخ وقزاءح طـ طفي
Bridge to Success, Unit 2  (Family Time) 

Learner’s Book  ,(Lessons 1,2). Pages (30,31) 
Activity Book ,Page( 23 ) 

 .Practice singing the family tree song يٍ كتبة انطبنت 28/20َظخ طـ واجت

 انثالثبء

 يتبثؼخ قزاءح انقظخ  طفي
Dictation:1.a blue chair 2. a green clock 

3.a black bag  4. an orange pen 5. A pink book. 

 Activity Book ,Page 24 يٍ كتبة انُشبط 08طـ واجت

 ؼبءاألرث

 يٍ كتبة انُشبط 07قظخ انضفذع انظغيز طـ طفي
Bridge to Success, Unit 2  (Family Time) 

Learner’s Book,(Lesson 3). Page (32). 

 

 Activity Book ,Page( 25 ) يٍ كتبة انُشبط 03طـ واجت

 انخًيض

 يتبثؼخ قظخ تكشيزح وواججبد األطجىع  طفي
Bridge to Success, Unit 2  (Family Time) 

Learner’s Book ,(Lesson 4), Page (33) 
Activity Book ,Page( 26) 

 Make your own family tree on( A 4 SHEET) 007-007تذضيز انًفزداد وانتزاكيت ص  واجت



 

QM-119-F3 

kh 

 ( د ) الثاني:  الصف والشعبةتابع 
 

  

 قيخانتزثيخ األخال انذراطبد االجتًبػيخ انزيبضيبد انؼهىو انًبدح

 َىاتج انتؼهى
 
 

 ىوـــانــي

 اٌ يتؼزف ػهى طهىك انذيىاَبد نهؼيش .

 اٌ يىضخ كيف تذبفظ انذيىاَبد ػهى طاليتهب

 01و7و8يؼذ ثبنتجبوس ثًقذار 1-

 يظتكشف اطتزاتجيخ دم انًظبئم-8

يىجذ َبتج انجًغ ثبطتخذاو انًجًىػبد  -0

 انًتظبويخ

 تذذيذ انقبراد ػهى ططخ كىكت األرع 

 يٍ انقبراد انتًيش ث
 َجيٍ كيفيخ انتؼبطف يغ االخزيٍ 

 االدذ
 72طجت طهىك انذيىاَبد ص  طفي

ػهى نىدخ انًئخ  01و7و8انؼذ ثبنتجبوس ثًقذار 

 001ص-017ص

 انيىو األول شزح درص انقبراد 

  02واجت تهىيٍ انقبراد طفذخ 

 

 

انيىو انثبَي تبثغ درص انقبراد و دم االَشطخ 

 داخم انظف 

 

 جبد ال يىجذ واج

 

يالدظخ ادضبر انكتبة و انىاججبد دظت جذول 

 انذظض 

 دم أَشطخ انذرص داخم انظف 

 

 واجت دم ورقخ ػًم درص كيف تذت أٌ تؼبيم

و االهتًبو ثبرطبل يهف األخالقيخ و كتبثخ انظيزح 

 انذاتيخ نهطبنت ووضؼهب في انًهف 

 

يالدظخ ادضبر انكتبة و انىاججبد دظت جذول 

 انذظض 

 

 008ص-000جت صوا  واجت

 االثُيٍ
 21كيف تذبفظ انذيىاَبد ػهى طاليتهب ؟ ص طفي

         73انى ص  08( يٍ ص 0اختجبر قظيز )

ثبطتخذاو  01و7و8انؼذ ثبنتجبوس ثًقذار +

 003-000انًجًىػبد انًتظبويخ ص

 002ص-007واجت ص  واجت

 انثالثبء
 088ص-001دم انًظبئم ص كتبة انطبنت 20دم ص  طفي

 087ص-080واجت ص كتبة انطبنت 28دم ص  واجت

 األرثؼبء
 كتبة انطبنت 27دم ص  طفي

انجًغ انًتكزر ثبطتخذاو انًجًىػبد انًتظبويخ 

 001ص-087ص

 008ص-000واجت ص كتبة انطبنت 23دم ص  واجت

 انخًيض
 ورقخ ػًم دظبد األطجىع كتبة انطبنت 22دم ص  طفي

 -- نطبنتكتبة ا 21دم ص  واجت



 

QM-119-F3 

kh 

 الخطة االسبوعية
 00/ 01/  8102إلــى         7/  01/  8102لألســـبـوع مــن  

 ( ) هـ الثاني:  الصف والشعبة
   

 

 English انهغخ انؼزثيخ انتزثيخ اإلطالييخ انًبدح

 َىاتج انتؼهى
 
 

 ىوـــانــي

 يتهى طىرح انؼظز تالوح طهيًخ

 يجيٍ يؼبَي انكهًبد

ًبٌ ثبهلل وػًم انظبنذبد َتيجخ                                            يظتُتج أٌ االي

 انفىس ثبنجُخ

 يقزأ انطبنت جًم نقظخ قزاءح طذيذخ 

To recognize the family words  
To talk about their family members 

(Anchor )Reading :Prepare Pages(8,9) 

(Anchor )Writing: prepare Page(7) (at school) 

 االدذ

 طفي

 انيىو األول :
 : سورة العصرطفي 

 : التدرية على تالوة السورة واجت 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 انيىو انثبَي : 

 : شرح معاني الكلمات والآلياتطفي 
 حفظ السورةحفظ معاني الكلمات و

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 انيىو انثبنث: 

 في الكتاب 22الى  42: حل صفحة طفي

 46و42: حل أنشطة الكتاب ص واجت

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 دظخ : يزجى إدضبر انكتبة دظت جذول انذظض انذراطي** يال
 

 77-77انًفزداد وانتزاكيت طـ
Bridge To Success,Unit1(Welcome to school) 
Learner’s Book pages (27,28) 

 

 Activity Book ,Page 22 ادضبر طىرح شخظيخ نهطبنت  + يٍ كتبة انُشبط 01طـ واجت

 االثُيٍ

 20/001شخ وقزاءح طـقظخ تكشيزح يُبق طفي
Bridge to Success, Unit 2  (Family Time) 

Learner’s Book  ,(Lessons 1,2). Pages (30,31) 
Activity Book ,Page( 23 ) 

 .Practice singing the family tree song يٍ كتبة انطبنت 28/20َظخ طـ واجت

 انثالثبء

 يتبثؼخ قزاءح انقظخ  طفي
Dictation:1.a blue chair 2. a green clock 

3.a black bag  4. an orange pen 5. A pink book. 

 Activity Book ,Page 24 يٍ كتبة انُشبط 08طـ واجت

 األرثؼبء

 يٍ كتبة انُشبط 07قظخ انضفذع انظغيز طـ طفي
Bridge to Success, Unit 2  (Family Time) 

Learner’s Book,(Lesson 3). Page (32). 

 

 Activity Book ,Page( 25 ) يٍ كتبة انُشبط 03طـ واجت

 انخًيض

 يتبثؼخ قظخ تكشيزح وواججبد األطجىع  طفي
Bridge to Success, Unit 2  (Family Time) 

Learner’s Book ,(Lesson 4), Page (33) 
Activity Book ,Page( 26) 

 Make your own family tree on( A 4 SHEET) 007-007تذضيز انًفزداد وانتزاكيت ص  واجت



 

QM-119-F3 

kh 

 ( هـ ) الثاني:  الصف والشعبةتابع 
 

  

 انتزثيخ األخالقيخ انذراطبد االجتًبػيخ انزيبضيبد انؼهىو انًبدح

 َىاتج انتؼهى
 
 

 ىوـــانــي

 اٌ يتؼزف ػهى طهىك انذيىاَبد نهؼيش .

 اٌ يىضخ كيف تذبفظ انذيىاَبد ػهى طاليتهب

 01و7و8ًقذار يؼذ ثبنتجبوس ث1-

 يظتكشف اطتزاتجيخ دم انًظبئم-8

يىجذ َبتج انجًغ ثبطتخذاو انًجًىػبد  -0

 انًتظبويخ

 تذذيذ انقبراد ػهى ططخ كىكت األرع 

 انتًيش ثيٍ انقبراد 
 َجيٍ كيفيخ انتؼبطف يغ االخزيٍ 

 االدذ
 72طجت طهىك انذيىاَبد ص  طفي

ػهى نىدخ انًئخ  01و7و8انؼذ ثبنتجبوس ثًقذار 

 001ص-017ص

 انيىو األول شزح درص انقبراد 

  02واجت تهىيٍ انقبراد طفذخ 

 

 

انيىو انثبَي تبثغ درص انقبراد و دم االَشطخ 

 داخم انظف 

 

 ال يىجذ واججبد 

 

يالدظخ ادضبر انكتبة و انىاججبد دظت جذول 

 انذظض 

 دم أَشطخ انذرص داخم انظف 

 

 واجت دم ورقخ ػًم درص كيف تذت أٌ تؼبيم

هتًبو ثبرطبل يهف األخالقيخ و كتبثخ انظيزح و اال

 انذاتيخ نهطبنت ووضؼهب في انًهف 

 

يالدظخ ادضبر انكتبة و انىاججبد دظت جذول 

 انذظض 

 

 008ص-000واجت ص  واجت

 االثُيٍ
 21كيف تذبفظ انذيىاَبد ػهى طاليتهب ؟ ص طفي

         73انى ص  08( يٍ ص 0اختجبر قظيز )

ثبطتخذاو  01و7و8ثًقذارانؼذ ثبنتجبوس  +

 003-000انًجًىػبد انًتظبويخ ص

 002ص-007واجت ص  واجت

 انثالثبء
 088ص-001دم انًظبئم ص كتبة انطبنت 20دم ص  طفي

 087ص-080واجت ص كتبة انطبنت 28دم ص  واجت

 األرثؼبء
 كتبة انطبنت 27دم ص  طفي

انجًغ انًتكزر ثبطتخذاو انًجًىػبد انًتظبويخ 

 001ص-087ص

 008ص-000واجت ص كتبة انطبنت 23دم ص  واجت

 انخًيض
 ورقخ ػًم دظبد األطجىع كتبة انطبنت 22دم ص  طفي

 -- كتبة انطبنت 21دم ص  واجت

 



 

QM-119-F3 

kh 

 الخطة االسبوعية
 00/ 01/  8102إلــى         7/  01/  8102لألســـبـوع مــن  

 ( ) و الثاني:  الصف والشعبة
   

 

 English انهغخ انؼزثيخ انتزثيخ اإلطالييخ ًبدحان

 َىاتج انتؼهى
 
 

 ىوـــانــي

 يتهى طىرح انؼظز تالوح طهيًخ

 يجيٍ يؼبَي انكهًبد

يظتُتج أٌ االيًبٌ ثبهلل وػًم انظبنذبد َتيجخ                                            

 انفىس ثبنجُخ

 يقزأ انطبنت جًم نقظخ قزاءح طذيذخ 

To recognize the family words  
To talk about their family members 

(Anchor )Reading :Prepare Pages(8,9) 

(Anchor )Writing: prepare Page(7) (at school) 

 االدذ

 طفي

 انيىو األول :
 : سورة العصرطفي 

 : التدرية على تالوة السورة واجت 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 انيىو انثبَي : 

 : شرح معاني الكلمات والآلياتطفي 
 حفظ معاني الكلمات وحفظ السورة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 انيىو انثبنث: 

 في الكتاب 22الى  42: حل صفحة طفي

 46و42: حل أنشطة الكتاب ص واجت

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 ** يالدظخ : يزجى إدضبر انكتبة دظت جذول انذظض انذراطي
 

 77-77انًفزداد وانتزاكيت طـ
Bridge To Success,Unit1(Welcome to school) 
Learner’s Book pages (27,28) 

 

 Activity Book ,Page 22 ادضبر طىرح شخظيخ نهطبنت  + يٍ كتبة انُشبط 01طـ واجت

 االثُيٍ

 20/001قظخ تكشيزح يُبقشخ وقزاءح طـ طفي
Bridge to Success, Unit 2  (Family Time) 

Learner’s Book  ,(Lessons 1,2). Pages (30,31) 
Activity Book ,Page( 23 ) 

 .Practice singing the family tree song يٍ كتبة انطبنت 28/20َظخ طـ واجت

 انثالثبء

 يتبثؼخ قزاءح انقظخ  طفي
Dictation:1.a blue chair 2. a green clock 

3.a black bag  4. an orange pen 5. A pink book. 

 Activity Book ,Page 24 يٍ كتبة انُشبط 08طـ واجت

 األرثؼبء

 يٍ كتبة انُشبط 07قظخ انضفذع انظغيز طـ طفي
Bridge to Success, Unit 2  (Family Time) 

Learner’s Book,(Lesson 3). Page (32). 

 

 Activity Book ,Page( 25 ) يٍ كتبة انُشبط 03طـ واجت

 انخًيض

 يتبثؼخ قظخ تكشيزح وواججبد األطجىع  طفي
Bridge to Success, Unit 2  (Family Time) 

Learner’s Book ,(Lesson 4), Page (33) 
Activity Book ,Page( 26) 

 Make your own family tree on( A 4 SHEET) 007-007تذضيز انًفزداد وانتزاكيت ص  واجت



 

QM-119-F3 

kh 

 ( و ) الثاني:  الصف والشعبةتابع 
 

  

 يخ األخالقيخانتزث انذراطبد االجتًبػيخ انزيبضيبد انؼهىو انًبدح

 َىاتج انتؼهى
 
 

 ىوـــانــي

 اٌ يتؼزف ػهى طهىك انذيىاَبد نهؼيش .

 اٌ يىضخ كيف تذبفظ انذيىاَبد ػهى طاليتهب

 01و7و8يؼذ ثبنتجبوس ثًقذار 1-

 يظتكشف اطتزاتجيخ دم انًظبئم-8

يىجذ َبتج انجًغ ثبطتخذاو انًجًىػبد  -0

 انًتظبويخ

 تذذيذ انقبراد ػهى ططخ كىكت األرع 

 انتًيش ثيٍ انقبراد 
 َجيٍ كيفيخ انتؼبطف يغ االخزيٍ 

 االدذ
 72طجت طهىك انذيىاَبد ص  طفي

ػهى نىدخ انًئخ  01و7و8انؼذ ثبنتجبوس ثًقذار 

 001ص-017ص

 انيىو األول شزح درص انقبراد 

  02واجت تهىيٍ انقبراد طفذخ 

 

 

انيىو انثبَي تبثغ درص انقبراد و دم االَشطخ 

 داخم انظف 

 

 يىجذ واججبد  ال

 

يالدظخ ادضبر انكتبة و انىاججبد دظت جذول 

 انذظض 

 دم أَشطخ انذرص داخم انظف 

 

 واجت دم ورقخ ػًم درص كيف تذت أٌ تؼبيم

و االهتًبو ثبرطبل يهف األخالقيخ و كتبثخ انظيزح 

 انذاتيخ نهطبنت ووضؼهب في انًهف 

 

يالدظخ ادضبر انكتبة و انىاججبد دظت جذول 

 انذظض 

 

 008ص-000واجت ص  واجت

 االثُيٍ
 21كيف تذبفظ انذيىاَبد ػهى طاليتهب ؟ ص طفي

         73انى ص  08( يٍ ص 0اختجبر قظيز )

ثبطتخذاو  01و7و8انؼذ ثبنتجبوس ثًقذار +

 003-000انًجًىػبد انًتظبويخ ص

 002ص-007واجت ص  واجت

 انثالثبء
 088ص-001دم انًظبئم ص كتبة انطبنت 20دم ص  طفي

 087ص-080واجت ص كتبة انطبنت 28دم ص  واجت

 األرثؼبء
 كتبة انطبنت 27دم ص  طفي

انجًغ انًتكزر ثبطتخذاو انًجًىػبد انًتظبويخ 

 001ص-087ص

 008ص-000واجت ص كتبة انطبنت 23دم ص  واجت

 انخًيض
 ورقخ ػًم دظبد األطجىع كتبة انطبنت 22دم ص  طفي

 -- كتبة انطبنت 21دم ص  واجت
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 الخطة االسبوعية
 00/ 01/  8102إلــى         7/  01/  8102لألســـبـوع مــن  

 ( ) ز الثاني:  الصف والشعبة
   

 

 English انهغخ انؼزثيخ انتزثيخ اإلطالييخ انًبدح

 َىاتج انتؼهى
 
 

 ىوـــانــي

 يتهى طىرح انؼظز تالوح طهيًخ

 يجيٍ يؼبَي انكهًبد

أٌ االيًبٌ ثبهلل وػًم انظبنذبد َتيجخ                                             يظتُتج

 انفىس ثبنجُخ

 يقزأ انطبنت جًم نقظخ قزاءح طذيذخ 

To recognize the family words  
To talk about their family members 

(Anchor )Reading :Prepare Pages(8,9) 

(Anchor )Writing: prepare Page(7) (at school) 

 االدذ

 طفي

 انيىو األول :
 : سورة العصرطفي 

 : التدرية على تالوة السورة واجت 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 انيىو انثبَي : 

 : شرح معاني الكلمات والآلياتطفي 
 لكلمات وحفظ السورةحفظ معاني ا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 انيىو انثبنث: 

 في الكتاب 22الى  42: حل صفحة طفي

 46و42: حل أنشطة الكتاب ص واجت

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 ** يالدظخ : يزجى إدضبر انكتبة دظت جذول انذظض انذراطي
 

 77-77انًفزداد وانتزاكيت طـ
Bridge To Success,Unit1(Welcome to school) 
Learner’s Book pages (27,28) 

 

 Activity Book ,Page 22 ادضبر طىرح شخظيخ نهطبنت  + يٍ كتبة انُشبط 01طـ واجت

 االثُيٍ

 20/001يزح يُبقشخ وقزاءح طـقظخ تكش طفي
Bridge to Success, Unit 2  (Family Time) 

Learner’s Book  ,(Lessons 1,2). Pages (30,31) 
Activity Book ,Page( 23 ) 

 .Practice singing the family tree song يٍ كتبة انطبنت 28/20َظخ طـ واجت

 انثالثبء

 يتبثؼخ قزاءح انقظخ  طفي
Dictation:1.a blue chair 2. a green clock 

3.a black bag  4. an orange pen 5. A pink book. 

 Activity Book ,Page 24 يٍ كتبة انُشبط 08طـ واجت

 األرثؼبء

 يٍ كتبة انُشبط 07قظخ انضفذع انظغيز طـ طفي
Bridge to Success, Unit 2  (Family Time) 

Learner’s Book,(Lesson 3). Page (32). 

 

 Activity Book ,Page( 25 ) يٍ كتبة انُشبط 03طـ واجت

 انخًيض

 يتبثؼخ قظخ تكشيزح وواججبد األطجىع  طفي
Bridge to Success, Unit 2  (Family Time) 

Learner’s Book ,(Lesson 4), Page (33) 
Activity Book ,Page( 26) 

 Make your own family tree on( A 4 SHEET) 007-007تذضيز انًفزداد وانتزاكيت ص  واجت
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 ( ز ) الثاني:  الصف والشعبةتابع 
 

  

 انتزثيخ األخالقيخ انذراطبد االجتًبػيخ انزيبضيبد انؼهىو انًبدح

 َىاتج انتؼهى
 
 

 ىوـــانــي

 اٌ يتؼزف ػهى طهىك انذيىاَبد نهؼيش .

 اٌ يىضخ كيف تذبفظ انذيىاَبد ػهى طاليتهب

 01و7و8تجبوس ثًقذار يؼذ ثبن1-

 يظتكشف اطتزاتجيخ دم انًظبئم-8

يىجذ َبتج انجًغ ثبطتخذاو انًجًىػبد  -0

 انًتظبويخ

 تذذيذ انقبراد ػهى ططخ كىكت األرع 

 انتًيش ثيٍ انقبراد 
 َجيٍ كيفيخ انتؼبطف يغ االخزيٍ 

 االدذ
 72طجت طهىك انذيىاَبد ص  طفي

نًئخ ػهى نىدخ ا 01و7و8انؼذ ثبنتجبوس ثًقذار 

 001ص-017ص

 انيىو األول شزح درص انقبراد 

  02واجت تهىيٍ انقبراد طفذخ 

 

 

انيىو انثبَي تبثغ درص انقبراد و دم االَشطخ 

 داخم انظف 

 

 ال يىجذ واججبد 

 

يالدظخ ادضبر انكتبة و انىاججبد دظت جذول 

 انذظض 

 دم أَشطخ انذرص داخم انظف 

 

 مواجت دم ورقخ ػًم درص كيف تذت أٌ تؼبي

و االهتًبو ثبرطبل يهف األخالقيخ و كتبثخ انظيزح 

 انذاتيخ نهطبنت ووضؼهب في انًهف 

 

يالدظخ ادضبر انكتبة و انىاججبد دظت جذول 

 انذظض 

 

 008ص-000واجت ص  واجت

 االثُيٍ
 21كيف تذبفظ انذيىاَبد ػهى طاليتهب ؟ ص طفي

         73انى ص  08( يٍ ص 0اختجبر قظيز )

ثبطتخذاو  01و7و8نتجبوس ثًقذارانؼذ ثب +

 003-000انًجًىػبد انًتظبويخ ص

 002ص-007واجت ص  واجت

 انثالثبء
 088ص-001دم انًظبئم ص كتبة انطبنت 20دم ص  طفي

 087ص-080واجت ص كتبة انطبنت 28دم ص  واجت

 األرثؼبء
 كتبة انطبنت 27دم ص  طفي

تظبويخ انجًغ انًتكزر ثبطتخذاو انًجًىػبد انً

 001ص-087ص

 008ص-000واجت ص كتبة انطبنت 23دم ص  واجت

 انخًيض
 ورقخ ػًم دظبد األطجىع كتبة انطبنت 22دم ص  طفي

 -- كتبة انطبنت 21دم ص  واجت

 


